




 ثتتناناويحلا
 29 اي يأ همها دن 5
 ]روش تمت تتيح

 دؤوُب دراشتير , عنوين .ف .تيلأت

 تالا فيي اك م ني هَ ٠ اهخرذت مع

 0 ٍدَملَألا تاناويحلا را ٌدعِئاَر



 الآ دلع لم 3

 مم ناتصُي امثو « ايلارسأ يف

 انآ هلم قل طار متل

 ةدعسو دوا هع
 ٍءاَسِغ 0 0 همادقاف

 هن لئتا
 اقبل جراخلا فا 2 دج ليوَط نآَسِل هب لكشلا يراقتم

 يارتسألا شن دق



 00 را
 2 0 0 نب لأ يا أل نيتتمإلا 0 0 م 0

1 4 5 0( 

 سيهويالا) دِئابلَأ ناصحلا



 مادقألاو تاطألا

 يلاحلأ ٍناصجحلآ ٍرفاوَح ىلإ ٍدئابأ ناصحلأ عباصأ نزلت انك
 او رمل . مادقألا : سَ 0 5 نأ توم ١ 5 يرخأ را 3



 <« لغولاو دس 1

 « اح َبِلاَخَم ىلإ ٍةَجاحب ىه كلذ لجأ ني
 ةئاسلآ يياحلأو . ةب لك يوقف ع



1 

 كركفلار ناتسألاو بلاخَملا

 ةئفلأ نم ىّرخأ تانوبل بذدلاو عيضلاو بلغللاو بلل بْنذلا



14 

 ناسألا ني ع 1 00

0 1 
 ةبلص يه مك يردن ْنْحَنو

 ُيِدامَرلَأ باجتسلا

 قو روألا سرع نار مقاغلا



 ةَدِعلأو ْنانْسَألا



 نيرقلاو باينألا

 3 ارا دعاس انسألا َّنِم اهْيَمَك باين وأ ماعّطلآ مدح يف ناريصلا



 و هقباس نم ٌرثك

 نورث ع ان كدر
 . اًيلاغ ًايفاضإ مر ُهَل نكي

 روم وأ ةكلالل ةّيفكلا نوزفلا



 درر

 ٍنايْحَأ ين « ان
 أ وه كلذ يف بسلا .

 ل تو يف ريب ةهج هيأ نب مداقلأ

 ِفَدَهِل نِكل 2 بأ لو هزل راج انمي رين رو

 ايم اقوا مَ

 5 جراخ هينْيع ءاقيول

 ع«

 ريم



52 

2 50-0 3 
 | قلص نإ . يحب ا يشب لكل 1١ نت

 مر ل

 بر 2 رت طع



 الل

 تاّوصالا

 ني ريكو . تاملَك نو

0 

 .رامح قيبت مُهَجَعْزأ وأ سوف ليهَص مهم رطأ

 اه اريثك كلذك 5



 ناريحلاو . ام ٌوُدَع ٍدوُجْوب هاند هر وهدف 0412
 . اهراثآ عب 1

 انتاناويح "نم تاناوحلا دنع
 را ههحئار نم ٍضْخَش لع فرقت



 (ْبنلا» ُلبَدلا
 فذليداب فلك ىرخألا ءاضعألا نم تكا انها ا للذلا ا 00 /:

 . اهيَجاحَو تاناويحلا

2 
 نامأآلا ٌرْجَن اهّراغيم

 . قحاب ءانثأ يف هيت فَ

 نوُكَي امَدْنِع

 يِدامَرلا ُباِجّسلا
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 ةَدئللاو علا

 فارع ا نفع وا راسو باثأللو»



 هيوبّتلأو ّيورَفلا ءاسكلا
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 اهلل زد ا يعافد زاهج د يكبرأ ٌناوُبَح وهف ٌْعُرَدْل مَآ
: 0 2 
 ل

 سرا سرب دوب اذابحأو رجشألا لس
 . ناصغألا ٍدَحَأ لَع فتلك ٍلبوُطل



 يكل وأ ةئيارجلا تاناوبحلا) "تايارجلا

 1 1 07 الع لاثم لفنأو . ةديدع ار رمل

 حاولا نط م لي ذإ 2 م َدْنِع دج ةرغص رمثكلا ةاَرِح نك

 لا خلا هيلي اذه ةازكلا د
 اق اهقاروأ لُكأبو انيكلآ راجشأ ىلع شيعي 0

 ل
 موسويو الا وهف ايلارتسأ جراخ شيعي

 يطَتت اضيأ ناوبحلا اذه ٌراَغصو .



 ءانآ تفي تح
 ةّيئالأ تانوبللا

 د ءاضعأ نإ

 ياخي كاسألآ
 ا



 ضب ماق دقو ٠ ُهبَجَتَي

 ع ع ةلالثمأ اهيف ته مالا أ ةكيلاح ةفرغ ف

 َِع ترملا اذه ىَدَّص

 تاويل نإف ء كامس لاك

 .! (ةرئاَطلا تانعللا)



 تاناويحلا فالتحخاب ةتديشو تابشمالا ْةَدُم ّْفِلتْنَك
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 ب يدع قا اابإللا الدنا )الل ول فو

5 5 

 اراك (ةَعاَمَج ًءايحلا ْئلأت

 ا سداَنقلاكو « ٍةَرييك ةنروم يف ةصاخلا
0 

 ُْسِواَتقلا ْنَطْقت
 نكاسُملا هذه لِخاَدَم

 . ءادع
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 كويل

 لالخ ناويحلا كلذ فالسأ ُهّيسام امك 0 0 ا



 غامد ْدْبلا

 نمبر ركفشلا يف غاشلا لاسيما لع دَِتَي ءاك
 . وي رو ةرطلا لع دامتعالا نم الد





 ةريَعصلا تبا رس و تارا رع لك 5

 د 1 و065 691 طمطاع

 تاك 000 نيراكا 3ك
 اجلا 0


